XARRADES DE CONCIENCIACIÓ
Alumnes del Grau Superior d'Eficiència Energètica realitzen xarrades de conscienciació sobre l'estalvi energètic. Les
xarrades van tindre lloc en l'IES Berenguer Dalmau i en el CEIP Bertomeu Llorens de Catarroja.

2º MEETING PROJECTE EUROPEU K202 MINWOOD
.El CIPFP Catarroja participa en el projecte europeu K202 MINWOOD. El 2n Meeting va tindre lloc els dies 6 i 7 de
febrer a Brussel·les.
En este projecte s'està definint una base de dades de materials innovadors que podrien aplicar-se a la fabricació i disseny de mobles i decoració d'espais. Esta base de dades està especialment dissenyada per a la seua utlización didàctica per a alumnes de disseny i fabricació.
L'equip del projecte està format per centres d'educació de Portugal, Bèlgica, Irlanda, Itàlia i Espanya. Participants:
AIDIMME, CFPIMM, C.I.P. F.P. CATARROJA - Guillermo Blasco (GB) i Carlos Saez (CS) -, FederlegnoArredo, GMIT
Letterfrack, WOODWIZE, WOOD. BE

"SEMINARI ENERGIA, MEDI AMBIENT I INDÚSTRIA 4.0".
Què és la Indústria 4.0? Com pot millorar la gestió energètica i ambiental de les empreses? Estes van ser les qüestions
que van analitzar empreses dels sectors energètic, metall i ceràmic en el “Seminario Energia, Medi Ambient i Indústria
4.0”. Professors i alumnes del CIPFP Catrroja van participar en ell i intervan actuar amb el Robot PEPE i simuladors
de realitat virtual.

VISITA AL CENTRE DE FORMACIÓ HERNINSHOLM
En el mes de Febrer, una delegació del nostre Centre visite el Centre de formació Herninsholm, Herning (Dinamarca)
, ciutat situada en el centre del país.
El centre compte en l'actualitat amb mes de 2700 alumnes de mes de 20 especilidades de Formació Professional. Amb
un campus d'aproximadament 1.7 milions de m2, amb mes de 150.000 m2 d'edificis, el dit centre concentra la formació
professional en un ràdio de 30 Km. Sent esta majoritàriament en el format Dual. A més controla l'oferta formativa semipresencial, coordinant a més de 27 Centres de formació de tot el país.
Fruit d'esta visita va ser el compromís de participar en un projecte K202, que s'està perfilant des del Departament de
Fusta i Moble del CIPFP Catarroja, així com la firma d'un compromís de realització d'accions formatives conjuntes per
al próxim curs 2018-2019..

II EDICIÓ DEL CURS CO2 TRANSCRÍTIC
El Centre Integrat Públic de Formació Professional de Catarroja va albergar durant els dies 15-16 de Febrer la II Edició
del curs de “C02 Transcrític” realitzat per Albert Albert, Consultor expert en Refrigeració. Este curs dóna resposta al
creixent interés de tècnics i especialistes en instal·lacions de climatització i refrigeració per l'ús de CO2 com a gas refrigerant, en detriment d'altres gasos que tenen major impacte ambiental.

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT
Els Alumnes certificat professionalitat “Operacions de Llanterneria Calefacció i Climatització” continuen els muntatges
d'instal·lacions en el taller CIPFP Catarroja. Es preparen per a un sector amb gran demanda de professionals.

Alumnes del Certificat de professionalitat Acabat de fusta i I moble nivell 2 en la cabina d'acados de pintura del taller.

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT
El Certificat de professionalitat en CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PAGINES WEB nivell 2 aconseguix el seu
equador.

Finalitza el certificat de professionalitat "Docència de la formació professional per a l'ocupació"  Nivell 3. El curs te una
duració de 380 hores.

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT
Primer dia de pràctiques dels nostres alumnes del Certificat de Professionalitat Conducció d'Autobusos. Comencen
amb gran il·lusió cap a un prometedor futur professional.

VISITA MADERALIA
Fa uns dies Francisco Aparici i els seus alumnes i alumnes van visitar l'estand de Profemadera en
FIMMA MADERALIA

SERRA CALDERONA
Alumnes de 1r de FP Bàsica Fusteria del CIPFP Catarroja fabriquen les estaques per a la sembra de bellotes de surera
en el Parc Natural Serra Calderona.
Bon treball !

Els alumnes i professors del CIPFP Catarroja conservant la NATURALESA en Parc Natural Serra Calderona i repoblant amb bellotes de surera..

MEJORAS EN EL CIPFP
Actualitzant i millorant la seguretat en els tallers de fusta del CIPFP Catarroja. Aplicació de pintura antilliscant en el sòl
per a una major adherència. FP integrada i sense riscos.

